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Bona nit a tothom.
Es un honor fer aquest pregó de la Festa Major de Sant Romà en nom de
l’Associació Veïnat de Les Alegries.
Gràcies per aquesta mostra de gratitud a la feina feta amb tota la il·lusió del
món tan per part nostra com per part de tots els que ens varen precedir.
Sempre m'he preguntat perquè nosaltres les persones, essent tant
individualistes, a la vegada tenim la necessitat d’estar i créixer amb
comunitat formant un poble. Cada poble te les seves característiques que el
fan diferent dels altres, des dels seus orígens es creen uns lligams molt
forts amb llocs emblemàtics on la gent es reuneix i es relaciona socialment.
Les esglésies eren un punt de trobada i centre de culte per a la recerca del
mes enllà. Es situaven en llocs estratègics, eren boniques i es construïen
amb l’esforç de tothom. D'aquesta manera tots els vilatans se la feien seva,
l’estimaven i la cuidaven. Els lloretencs tenim, des dels nostres orígens,
l’ermita de Les Alegries i, per tant, generació rere generació tots ens hem
sentit lligats a aquest paratge estimant-lo i cuidant-lo.
La situació d'aquesta ermita ens dóna la benvinguda quan arribem al poble,
ens sentim que ja som a casa. I ens diu a reveure quan sortim de viatge,
donant-nos la seva protecció.
El vincle d’unió amb l’ermita, és un dels trets diferencials d'aquest poble.
Tots els lloretencs li tenim una estima i una devoció especials, hi ha
quelcom molt profund i tant fort que és extraordinari.
Aquesta conclusió, no és fruit d'un dia, s’hi arriba després de nou anys de
treball intens amb un grup de gent molt diversa i amb l'objectiu de
recuperar l’esplendor de l’ermita, el seu entorn i les seves festes. Aquesta
feina, només amb la nostra energia no hauria estat possible, ha estat
gràcies a la força de tothom que s'ha aconseguit aquest petit miracle.
De mica en mica hem anat descobrint que tots els lloretencs estem tocats
per una energia molt especial anomenada Alegries, que fa que col·laborem
desinteressadament i sortim carregats d'Alegries. Sense saber com, això
s’ha estès i ha arribat a tots els racons de Lloret, activant l’energia i els
records que tots tenim dels nostres avantpassats. Ja ens ho deia l’últim
guardià del paratge, que un savi nomenà deixeble de Mossèn Torrent: que
tot reactivant-la tindríem moltes sorpreses.
Vam tenir la gosadia de recuperar les antigues festes i fer-ne de noves amb
un dinar de germanor. Això es va desbordar i el nostre somni de compartir
el paratge amb tothom es va fer realitat. No era una cosa només nostra, de
la nostra associació, era de tothom.
Les entitats del poble també han participat perquè formen part d'aquesta
força i la fan més gran.
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Hi ha persones que sense entrar a l’ermita, queden impregnats d'aquesta
energia, vénen quan hi ha una trobada o sols i sempre s'emporten la seva
dosi d'Alegries.
Algunes parelles tenen el desig irrefrenable de casar-se en aquest paratge.
El que no saben és que s'estan encomanant d'aquesta energia. Sempre més
tindran el record d'aquell dia i necessitaran petites dosis de tant en tant.
Probablement tornaran a celebrar els aniversaris d’1 o 15 o 25 anys. Fins i
tot, hi ha matrimonis que han vingut a celebrar els seus 50 anys. Tots
vénen a prendre la dosi pertinent.
El col·lectiu que te més dependència d'aquesta energia és la gent gran. De
vegades el mal d'ossos i l'artrosi no els deixa caminar, però quan arriben al
paratge de les Alegries fins i tot ballen sardanes, davant la cara de sorpresa
dels seus familiars. Ara bé, si algun d'ells et ve amb ulls brillants i t'explica
petites històries, vivències o anècdotes de les Alegries, llavors ja has begut
oli, doncs això es fica dins teu i després seràs tu l'emissor d'aquestes
petites històries.
Els més petits venien poc a les primeres festes, però ara cada vegada són
més i aquests ho encomanen als seus pares, a les escoles, a les entitats
esportives, etc... Com que són petits aquesta energia se'ls aferra amb més
força i perdurarà en els anys. Qui sap, potser algun infant d'aquests serà un
dels propers guardians del paratge.
Gràcies a tots per reactivar aquesta energia anomenada Alegries.
Força Alegries!!!
I bona Festa Major!!!
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